
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ________________________ П. 38 ЛІЦЕНЗІЙНИМ УМОВАМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прізвище, ім'я, по батькові науково-педагогічного, педагогічного, наукового працівника Москаленко Олена Вячеславівна 
Посада професор доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського
Науковий ступінь, вчене звання доктор юридичних наук, професор

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових
виданнях,  що включені до переліку фахових видань України,
до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core
Collection;

1.  Moskalenko O.,  Novikov D. The Level  of  Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at
Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions Journal of Advanced Research in Dynamical
and  Control  Systems.  2020.  Vol.  12.  07-Special  Issue.  P.  390-396.  URL:
https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5510 0,8 ум.-друк.арк./власний внесок 0,41 авт.арк. 
2. Yaroshenko O., Moskalenko O., Velychko l., Kovrygin V. Property civil law liability and material liability
of  employees  for  damage  caused  to  an  employer:  on  the  basis  of  civil  law  of  Ukraine.  The  Asian
International Journal of Life Sciences. Asia life sciences supplement 21(2). (2019): 735-748.
URL: http://emtpub.com/wp-content/uploads/2019/12/Supplement-21-No-2-2019.pdf 
3. Inshyn M., Moskalenko O ., Kovalenko R., Dashutin І., Hanechko O.. The Employer’s Duty to Provide
Labor Protection in Ukraine. Opción, Año 35. Especial No.23 (2019): 721-734 URL:
https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30079/31105 
4. Yaroshenko O., Moskalenkо O., Sliusar A., Vapnyarchuk N. Commercial secret asan  object of labour
relations:  foreign and international  experience.  Journal  of Legal,  Ethical  and Regulatory Issues.  T.21
(2018): 1-10 URL:
https://www.abacademies.org/articles/commercial-secret-as-an-object-of-labour-relations-foreign-and-
international-experience-7853.html 
5. Inshyn M., Moskalenko O.. Ensuring freedom of labor in Ukraine in the context of labor emigration.
Baltic Journal of Law &amp; Politics 11:2 (2018): 1–30 URL:
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61644/1/ISSN2029-0454_2018_V_11_2.PG_1-31.pdf 
6. Москаленко О.В., Лук'янчиков О.М. Гармонізація стандартів соціального забезпечення в Україні з
Європейською соціальною хартією. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 131-
134. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/33.pdf 

2)  наявність  одного  патенту  на  винахід  або  п’яти
деклараційних  патентів  на  винахід  чи  корисну  модель,
включаючи  секретні,  або  наявність  не  менше п’яти  свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;

-

3)  наявність  виданого  підручника  чи  навчального  посібника
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не
менше  5  авторських  аркушів),  в  тому  числі  видані  у
співавторстві  (обсягом  не  менше  1,5  авторського  аркуша  на
кожного співавтора);

Москаленко О.В., Лук’янчиков О.М.. Новіков Д.О. Право соціального забезпечення: навчальний 
посібник. Харків : Юрайт, 2021. 184 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1cA87T-
3fjk82hABG7qVZdZ5-9T97wsAf/view?usp=sharing 10,69 ум.-друк.арк./власний внесок 3,9 авт.арк.

4)  наявність  виданих  навчально-методичних
посібників/посібників  для  самостійної  роботи  здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на
освітніх  платформах  ліцензіатів,  конспектів
лекцій/практикумів/методичних  вказівок/рекомендацій/

-
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робочих  програм,  інших  друкованих  навчально-методичних
праць загальною кількістю три найменування;

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; -

6)  наукове  керівництво  (консультування)  здобувача,  який
одержав документ про присудження наукового ступеня;

Метіль  Анастатсія  Сергіївна;  29.06.2017  року.  Київський  національний  університет  імені  Тараса
Шевченка (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.46)
Потабенко  Лариса  Вікторівна;  2021.  Харківський  національний  університет  внутрішніх  справ
(Спеціалізована вчена рада ДФ 64.700.055)

7) участь  в атестації  наукових  кадрів як  офіційного опонента
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8)  виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового
керівника  або  відповідального  виконавця  наукової  теми
(проекту),  або  головного  редактора/члена  редакційної
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного
до  переліку  фахових  видань  України,  або  іноземного
наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Збірник  наукових  праць  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г.С.
Сковороди «Право»,член редакційної колегії; Фаховий науковий журнал «Соціальне право», член
редакційної колегії.

9)  робота  у  складі  експертної  ради  з  питань  проведення
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної
ради  як  експерта  Національного  агентства  із  забезпечення
якості  вищої  освіти,  або у  складі  Акредитаційної  комісії,  або
міжгалузевої  експертної  ради з  вищої  освіти  Акредитаційної
комісії,  або  трьох  експертних  комісій  МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних
комісій  (підкомісій)  з  вищої  або  фахової  передвищої  освіти
МОН,  наукових/науково-методичних/експертних  рад  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у
складі  комісій  Державної  служби  якості  освіти  із  здійснення
планових  (позапланових)  заходів  державного  нагляду
(контролю);

Член  спеціалізованих  вчених  рад:  Д.64.086.03  у  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого; Д. 26.001.46 Київський національний університет імені Тараса Шевченко.

10)  участь у міжнародних наукових  та/або освітніх  проектах,
залучення  до  міжнародної  експертизи,  наявність  звання
“суддя міжнародної категорії”;

- 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій
не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору
із закладом вищої освіти (науковою установою);

-

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних  (дорадчих),  та/або  науково-експертних
публікацій  з  наукової  або  професійної  тематики  загальною
кількістю не менше п’яти публікацій;

1.  Москаленко  О.В.  Щодо  забезпечення  свободи  праці  в  Україні  в  контексті  трудової  міграції.
ХНУВС.   //   Проблеми  розвитку  соціально-трудових  прав  та  профспілкового  руху  в  Україні.
Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Х., 28 травня  2020. – С. 115-121
2. Москаленко О.В.,Зайцев С.Ю. До питання проблем правового регулювання соціального захисту
працівників поліції в Україні. // НЮУ імені Ярослава Мудрого. Юридичні гарантії забезпечення прав
громадян  на  працю  і  соціальний  захист.  Тези  доповідей  та  наукових  повідомлень  учасників  X



Міжнародної науково-практичної конференції. Х., 9 жовтня 2020. – С. 448-452
3.  Москаленко  О.В.  До  питання  про  метод  права  соціального  забезпечення.  //  ХНПУ  імені
Г.С.Сковороди. «Актуальні проблеми приватного та публічного права». Матеріали II Міжнародної
науково-практичної  конференції   присвяченої  91-річчю  з  дня  народження  член-кореспондента
НАПрН України, доктора юридичних наук, проф.Процевського О.І. Х., 27 березня  2020. – С. 145-149
4. Москаленко О.В. Щодо значення соціального забезпечення.// Теоретичні та практичні проблеми
реалізації норм трудового законодавства у системі На ціональної поліції : тези доповідей учасників
І Всеукраїнського круглого столу. (м. Кривий Ріг, 20 березня 2020 р.) – С.66-69
5. Москаленко О.В. Роль та значення юридичної науки у законотворчому процесі // Національний
авіаційний університет. «Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства»
X Міжнародна науково-практична конференція. К., 28 лютого 2020.  – С.  66-69 
6.  Москаленко  О.В.  Щодо  організаційно-правових  форм  соціального  захисту  безробітних  в
Україні.  //  Актуальні  проблеми  трудового  права  та  права  соціального  забезпечення:  матеріали
Міжнародної  науково-практичної  конференції,  присвяченої  90-річчю з  дня  народження  чл.-кор.
НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра
юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 року).- Харків: Юрайт, 2019. – 508 с.
7. Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді// Актуальні проблеми реформування
кримінальної юстиції//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, МГУ, 20
квітня 2018 року).- С.144-145.
8. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як самостійна конституційна
функція  прокурора//  Актуальні  питання  юриспруденції:  теоретичний  та  практичний
виміри//Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції//Сумський  національний
аграрний університет, 25-26 квітня 2018 року. – С.94-96.
9.  Система  договірного  регулювання  оплати  праці  //  Актуальні  питання  удосконалення
законодавства про працю та  соціальне  забезпечення:  тези  доповідей та  наукових  повідомлень
учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції; м.Харків, 29 вересня 2017 р. - С .20-26.

13)  проведення  навчальних  занять  із  спеціальних  дисциплін
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі
не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу  студентських  наукових  робіт),  або  робота  у  складі
організаційного  комітету  /  журі  Всеукраїнської  студентської
олімпіади  (Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових
робіт),  або  керівництво  постійно  діючим  студентським
науковим  гуртком  /  проблемною  групою;  керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних,
Всеукраїнських мистецьких конкурсів,  фестивалів та проектів,
робота  у  складі  організаційного  комітету  або  у  складі  журі
міжнародних,  всеукраїнських  мистецьких  конкурсів,  інших
культурно-мистецьких  проектів  (для  забезпечення
провадження  освітньої  діяльності  на  третьому  (освітньо-

-



творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером
або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів,
віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації
мистецьких  конкурсів,  фестивалів,  робота  у  складі
організаційного  комітету  або  у  складі  журі  зазначених
мистецьких  конкурсів,  фестивалів);  керівництво  студентом,
який  брав  участь  в  Олімпійських,  Паралімпійських  іграх,
Всесвітній  та  Всеукраїнській  Універсіаді,  чемпіонаті  світу,
Європи,  Європейських  іграх,  етапах  Кубка  світу  та  Європи,
чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника
тренера національної збірної команди України з видів спорту;
виконання  обов’язків  головного  секретаря,  головного  судді,
судді  міжнародних  та  всеукраїнських  змагань;  керівництво
спортивною  делегацією;  робота  у  складі  організаційного
комітету, суддівського корпусу;

15)  керівництво  школярем,  який  зайняв  призове  місце  III-IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів,  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових  навчальних
предметів  чи  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня);

- 

19)  діяльність  за  спеціальністю у формі участі  у  професійних
та/або громадських об’єднаннях;

Член Харківської обласної організації Союзу юристів України; 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти
років  (крім  педагогічної,  науково-педагогічної,  наукової
діяльності).

ФОП (свідоцтво серія ВОО № 947924);вид економічної діяльності:69.10 Діяльність у сфері права. 
Дата реєстрації 01.03.2000 року; Консультування ПТ «Ломбард ПП «Базіс»і компанія» (Договір №26 
від 01.01.2017 року). (Договір №2 від 01.01.2018 року).


